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Auditoriai skelbia aiškinamąjį pranešimą dėl dykumėjimo 
Europos Sąjungoje 
Europos Audito Rūmai šiandien paskelbė aiškinamąjį pranešimą dėl Europos Sąjungoje vykstančio 
dykumėjimo, kai žemė vis labiau išsausėja ir sunyksta. Aiškinamieji pranešimai yra informacijos šaltinis 
besidomintiems konkrečia politika ir (arba) programomis. Aiškinamasis pranešimas skelbiamas tuo 
metu, kai minima pasaulinė Jungtinių Tautų kovos su dykumėjimu diena – birželio 17 d. (sekmadienis).  

Auditoriai šiuo metu nagrinėja, ar dykumėjimo rizika Europos Sąjungoje yra mažinama veiksmingai ir 
efektyviai. Remiantis medžiaga, kuri buvo surinkta rengiantis auditui, aiškinamajame pranešime pateiktos 
pagrindinės dykumėjimo priežastys ir poveikis bei dabartinės prognozės, kaip jis keisis Europos Sąjungoje 
per ateinančius dešimtmečius. Pranešime pateikta informacijos, kokių prevencinių ir atkuriamųjų 
priemonių galima imtis. Jame taip pat paaiškinta, kaip į dykumėjimo aspektus atsižvelgiama pagal įvairius 
ES strateginius dokumentus ir politikos sritis bei pagal kurias ES finansavimo programas remiami su 
dykumėjimu susiję veiksmai. 

Audito ataskaitą numatoma paskelbti 2018 m. pabaigoje. Taip pat šių metų pabaigoje planuojama paskelbti 
susijusio ES vykdomo potvynių rizikos valdymo audito ataskaitą. 

Pastabos leidėjams 

Dykumėjimas Jungtinių Tautų konvencijoje dėl kovos su dykumėjimu (UNCCD) apibrėžiamas kaip „žemės 
degradacija sausringose, pusiau sausringose ir sausose subtropinėse vietovėse, kurią sąlygoja įvairūs 
veiksniai, įskaitant klimato svyravimus ir žmogaus veiklą“. Dykumėjimas yra klimato kaitos rezultatas, bet 
taip pat viena iš jos priežasčių. Jį taip pat sąlygoja netvarios žemės valdymo praktikos. Jis didina klimato 
kaitą, kadangi sudykumėjusios žemės praranda gebėjimą kaupti anglį ir dėl to absorbuoja mažesnį kiekį 
šiltnamio dujų. 

Šiuo metu trylika ES valstybių narių yra pačios pareiškusios JT konvencijai dėl kovos su dykumėjimu 
(UNCCD), kad kenčia dėl dykumėjimo. Auditoriai apsilankė penkiose iš jų: Rumunijoje, Kipre, Italijoje, 
Ispanijoje ir Portugalijoje. 

Pasaulinė kovos su dykumėjimu diena bus minima birželio 17 d. daugiausia dėmesio skiriant tvariam žemės 
valdymui, kaip būdui atgaivinti šalių ekonomiką, kurti darbo vietas ir paskatinti veiklai bendruomenes. Šią 
dieną minėtina paskelbė JT Generalinė Asamblėja prieš 23 metus, siekdama didinti informuotumą apie 
kovai su dykumėjimu, žemės nykimu ir sausra skirtus pasaulinius ir nacionalinius veiksmus. 

Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų aiškinamojo pranešimo pagrindines mintis. Visą 
pranešimo tekstą rasite eca.europa.eu. 
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